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Bestyrelsespåtegning

Vi har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2010 for Fonden til Støtte for

Danske Soldater i Internationale Missioner.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger.

Det er vores opfattelse, at den valgte regnskabspraksis er hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et

retvisende billede af fondens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet i overensstemmelse med

fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik.

København, den 2. maj 2011

Bestyrelse

Peter Højland Christian Herskind Sven A. Blomberg
formand næstformand formand for legat-

uddelingskomiteen

Claus Bretton-Meyer K.E. Nielsen Kristian May

Sten Scheibye Torben von Lowzow Torben Rønne
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Den uafhængige revisors påtegning

Til bestyrelsen i Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner
Vi har revideret årsregnskabet for Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale Missioner for regn-

skabsåret 1. januar - 31. december 2010 omfattende bestyrelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultat-

opgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter den på side 5-7 anvendte regnskabspraksis.

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overens-

stemmelse med fondslovens bestemmelser om god regnskabsskik. Dette ansvar omfatter udformning, imple-

mentering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab

der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser

eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige

skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført vores

revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske

krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet

ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsregn-

skabet De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig

fejlinformation i årsregnskabet, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderin-

gen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for fondens udarbejdelse og aflæggelse af et årsregn-

skab, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter om-

stændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af fondens interne kon-

trol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er pas-

sende, om de af bestyrelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede

præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklu-

sion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle

stilling pr. 31. december 2010 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. decem-

ber 2010 i overensstemmelse med den i årsregnskabet på side 5-7 anvendte regnskabspraksis.

København, den 2. maj 2011

Deloitte
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Erik Holst Jørgensen Jens Baes
statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor
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Bestyrelsesberetning

”Soldaterlegatet”, som fonden til støtte for soldater udsendt i internationale operationer kaldes i daglig tale,

blev stiftet i oktober 2008 med det formål at yde støtte til de militære og civile udsendt af Danmark i internati-

onale militære missioner, der under udsendelsen pådrager sig fysiske eller psykiske mén. Støtten kan ligeledes

ydes til deres pårørende og efterladte. Ud over uddeling af legater kan Soldaterlegatet etablere samarbejder,

støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte,

der gavner legatets formål.

Soldaterlegatets etablering blev offentliggjort den 29. januar 2009 med HKH Kronprins Frederik som protek-

tor.

I efteråret 2010 besluttede Soldaterlegatet at søge om støtte for anden gang hos de seks store fonde; A.P. Møl-

ler og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond, Augustinusfonden, Bikubenfonden, Knud Højgaards Fond,

Nordea Danmark Fonden og Oticonfonden, der i sin tid var med til at sikre Soldaterlegatet startuddelingskapi-

tal. Ved udgangen af 2010 har foreløbig fire af de seks fonde givet deres andet tilsagn om at støtte Soldaterle-

gatets fortsatte arbejde.

Ud over de seks stiftende fonde har Soldaterlegatet i løbet af 2010 oplevet en enestående velvilje fra fonde og

private personer, som har støttet Soldaterlegatet uopfordret. Ligeledes er der en række virksomheder der pro

bono har stillet deres kompetencer til rådighed, herunder Adapt, Bech-Bruun, Bruun & Hjejle, Elmer & Partne-

re, Deloitte og Systematic.

I løbet af 2010 modtog Soldaterlegatet endvidere uopfordrede donationer for XX mio.kr.

Siden offentliggørelsen af Soldaterlegatet den 29. januar 2009 har Soldaterlegatet ved donationer opnået en

uddelingskapital til legater og projekter på 75 mio.kr. 10 af de 75 mio.kr. udbetales løbende over fondens fem

første år, og andre 10 mio.kr. er givet som et tilsagn, der kan anvendes af Soldaterlegatet, når der måtte være

behov for det.

Organisation

Bestyrelsen

Soldaterlegatet ledes af en bestyrelse på ni medlemmer, der fastlægger rammerne for arbejdet, herunder ram-

mer og kriterier for uddelingspolitikken.

 Peter Højland (formand), bestyrelsesformand

 Christian Herskind (næstformand), adm. dir. Refshaleøens Ejendomsselskab

 Sven A. Blomberg (formand for legatuddelingskomiteen), adm. dir. BRFkredit

 Claus Bretton-Meyer, adm. dir. TV2 sport

 Karl Erik Nielsen, formand, Danske Soldater og Marineforeningers Fællesråd

 Kristian May, adm. dir. MT Højgaard
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 Sten Scheibye, bestyrelsesformand

 Torben Rønne, kaptajn i hæren

 Torben von Lowzow, partner Capman

Legatuddelingskomiteen

Legatuddelingsarbejdet varetages af Legatuddelingskomiteen på seks medlemmer, som hver har en betydelig

faglig indsigt i de sager, der behandles.

 Sven A. Blomberg (formand), adm. dir. BRFkredit

 Anders Korsgaard, chefpsykolog, Rigshospitalet

 Jes Bruun Lauritzen, professor og overlæge dr.med. Bispebjerg Hospital

 Jesper Helsø, forhenværende forsvarschef

 Karin Holland, direktør i Horsens Kommune

 Sys Rovsing, advokat, Bech-Bruun

Soldaterlegatets forretningsudvalg består af formanden og næstformanden for bestyrelsen samt formanden for

legatuddelingskomiteen.

Hvervet som medlem af henholdsvis bestyrelsen og legatuddelingskomiteen honoreres ikke.

Sekretariatet

Sekretariatet har varetaget den daglige drift og administration af Soldaterlegatet. I sensommeren 2010 har se-

kretariatet ligeledes haft kompetence til uddeling af legater inden for de rammer, som Legatuddelingskomiteen

i august tildelte sekretariatet. Sekretariatet havde fra februar 2009 én medarbejder ansat, og i 2010 har sekreta-

riatet været bemandet med en fuldtidsansat, en deltidsmedarbejder og en deltids bogholder, suppleret af støtte

fra en studentermedhjælp afhængig af arbejdsmængden.

 Ann-Christina H. Salquist (sekretariatschef)

 Berit Sanderhoff (bogholder)

 Martin Schwartzlose (deltid) til 31/6-2010 – Jette Hansen (deltid) 15/8 til 31/12-2010

 Amalie Munk (studentermedhjælp)
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Bestyrelsesberetning

Legatuddelinger

Soldaterlegatet har siden starten den 29. januar 2009 mødt en betydelig interesse og opbakning fra alle sider af

samfundet – en opbakning der i løbet af 2010 har været tiltagende. Ligeledes har Soldaterlegatet oplevet, at

den viden og erfaring, som Legatet har opbygget, efterspørges af en række offentlige interessenter. Bl.a. har

Soldaterlegatet deltaget i følgegruppen til den arbejdsgruppe, der har udarbejdet den veteranpolitik, som rege-

ringen fremlagde i oktober 2010. Soldaterlegatet er ligeledes inddraget i implementeringsprocessen, der er

påbegyndt ved starten af 2011.

I årsberetningen for 2009 omtaltes, at fonden i 2010 forventede at uddele mere end 500 legater og op mod 9,0

mio.kr. Ved aflæggelsen af årsberetningen for 2010 ses, at forventningerne desværre er indfriet – desværre, da

det blot viser, at der fortsat er stort behov for den støtte, som Soldaterlegat har mulighed for at yde. Kendska-

bet til Soldaterlegatet var markant stigende i 2010, og antallet af såvel henvendelser som indstillinger steg hen-

over året. I 2010 har der været et større antal legatansøgninger i forhold til det foregående år, og 2010 har lige-

ledes været præget af, at Soldaterlegatet har initieret en række projekter i samarbejde med bl.a. Dansk Handi-

kap Idrætsforbund, Forsvarets Sundhedstjeneste og Handikap Idrættens Videnscenter.

I løbet af 2010 modtog og behandlede Soldaterlegatet 346 legatansøgninger. Dette har medført en samlet udbe-

taling på 18 mio.kr. fordelt på 533 legatbevillinger, da der oftest bevilges mere end et legat på baggrund af en

legatansøgning.

Legaterne fordeler sig som støtte til en række forskellige konkrete behov, som det fremgår af årsregnskabets

note 7.

346 legatansøgninger

 243 indstillinger på soldater, der er psykisk skadet.

 42 indstillinger på fysisk skadede soldater

 36 indstillinger på pårørende eller efterladte

 15 indstillinger på projekter eller projekter uden for norm/fundatsen

 Heraf i alt 10 afvisninger

I 2010 kom legatindstillingerne fra

 139 Faglige organisationer

 35 Familiemedlemmer

 57 Forsvarets socialrådgivere

 23 Forsvaret (chef og kolleger)

 46 Samarbejdspartnere (økonomiske og juridiske rådgivere)

 12 Psykologer og behandlere

 34 Andre (Veteranhjem, foreninger, mv.)
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Hvem var legatmodtagerne?

Igen i år har Soldaterlegatet oplevet, at det primært er personer med psykiske skader, der bliver indstillet til

Soldaterlegatet. I forhold til år 2009 er der sket en mindre stigning i antallet af indstillede personer med fysiske

skader samt i antallet af pårørende og efterladte med behov for støtte.

Modtagerne har været:

1. Personer med primært psykiske skader med kun en udsendelse, som har været udsendt på de tidlige

Balkan hold under FN-mandat (30%) eller har været ude på et af de senere ISAF-hold (20%).

2. Personer, som har flere udsendelser bag sig og efterfølgende har pådraget sig psykiske efterreaktioner

(30%).

3. Personer med fysiske skader (10%)

4. Pårørende og efterladte (10%)

Ca. 50% af de indstillede har forladt Forsvaret og har ikke længere kontakt med Forsvaret. De resterende 50%

fordeler sig med 40% helt eller delvist sygemeldte fra Forsvaret og 10%, der er fuldt aktive i Forsvaret.

En af vigtige beslutninger, som Soldaterlegatets legatuddelingskomite tog ved starten af sit arbejde, var, at

legater med et indhold af rådgivning skulle være vejen frem for at hjælpe ansøgerne til at kunne klare sig. Det-

te viser sig tydeligt ved legattildelingerne, idet en stor del af støtten er gået til juridisk og økonomisk rådgiv-

ning og til behandlinger, herunder støtte til psykolog, psykiater og medicin. Derudover er en af de større poster

”indskud og støtte til etablering af bolig”. Soldaterlegatet har således igen i år støttet en række tidligere ud-

sendte med psykiske efterreaktioner, der er faldet igennem i det offentlige behandlingssystem, da de har van-

skeligt ved at honorere kravene i forhold til at modtage f.eks. dagpenge eller kontanthjælp, og derfor ikke har

mulighed for at betale for en bolig eller økonomi til selv at stille med indskuddet.

Soldaterlegatet yder støtte inden for en række forskellige områder. De fire hovedområder, som Soldaterlegatet

har ydet støtte til i 2010, er: Rådgivning i alt 1,1 mio.kr., behandling i alt 1,8 mio.kr., økonomisk bistand 0,9

mio.kr. og indskud og etablering af bolig i alt 1,0 mio.kr. I alt udgør de fire hovedområder godt og vel halvde-

len af den sum, som Soldaterlegatet i 2010 uddelte til enkeltpersoner. Soldaterlegatet udbetaler størstedelen af

sine legater mod dokumentation og efter regning.
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Forskningsprojekt ”Danske Hjemvendte Soldater”

I november 2009 igangsatte Soldaterlegatet forprojektet til forskningsprojektet ”Danske Hjemvendte Soldater”

i samarbejde med SFI: Det nationale forskningscenter for Velfærd. Dette blev i begyndelsen af 2010 efterfulgt

af hovedprojektet, der kører frem til januar 2012. I løbet af 2010 udkom der to delrapporter med en række re-

sultater - et kvalitativt studie samt et litteraturstudie.

Projektet oplever allerede nu stor interesse såvel nationalt som internationalt, idet det er det første af sin art

med fokus på kortlægningen af socioøkonomiske konsekvenser for deltagelse i internationale militære missio-

ner. Forskningsprojektet kan gennemføres i Danmark grundet det unikke CPR-register, som muliggør data-

fangsten.

Fundraisingen af midler til forskningsprojektet er foregået separat, og projektet er støttet med 6.5 mio.kr. fra

Lundbeckfonden, Trygfonden, Novo Nordisk fonden og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

I løbet af 2011 planlægges der udgivet tre rapporter i tilknytning til forskningsprojektet. Den første rapport

forventes i juni 2011 og vil indeholde en grundig beskrivelse af soldater før og under udsendelse. Der vil indgå

mere end 26.500 cpr-numre i undersøgelsen, og den første rapport vil bl.a. give et billede af:

 Hvad der karakteriserer de, der tager af sted - status på den første udsendelse.

 De pågældendes vej ind i militæret
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 Socio-demografiske data, herunder alder, familieforhold, familietype, om de er skilsmissebørn, opvokset

med en forælder, etnisk baggrund)

 Udannelsesniveau inden udsendelsen

 Kriminalitet inden udsendelse

 IQ-test fra forsvarets rekruttering

Medicinsk modul

I november 2010 besluttede Soldaterlegatets bestyrelse at finansiere et medicinsk modul til 3,6 mio.kr. i til-

knytning til projektet ”Danske Hjemvendte Soldater”. Det medicinske modul skal forske i soldaternes medici-

neringsmønster vedr. receptpligtig medicin til behandling af psykiske og somatiske sygdomme samt indlæg-

gelsesmønster, kontakt til læge og speciallæge. Resultaterne heraf vil også blive sammenlignet med den gene-

relle befolkning i samme aldersgruppe. I forbindelse med modulet er der indledt samarbejde med Forsvarets

Sundhedstjeneste, Institut for Militærpsykologi og Psykiatrisk Center København.

Fundraisingen af midler til det medicinske modul foregår separat, og der ventes endelig tilsagn om støtte fra to

store forskningsfonde i løbet af forsommeren 2011.

Sportsseminar

Soldaterlegatet gennemførte i 2010 to sportsseminarer med fokus på sårede soldater i samarbejde med Dansk

Handicap Idrætsforbund. Et i maj og senest et i november 2010, hvor 18 sårede soldater deltog i tre dage med

en lang række fysiske aktiviteter. På det seneste seminar var der besøg af såvel Forsvarsministeren som For-

svarschefen, som begge fik et grundigt indblik i hvilke problemer, muligheder og begrænsninger, der eksisterer

for at fortsætte et aktivt liv på trods af fysiske skader. Målet med støtten til seminarerne er på sigt at sikre, at

disse bliver forankret i et samarbejde mellem Dansk Handikap Idrætsforbund, Dansk Idrætsforbund og Dansk

Militær Idrætsforbund.

Rehabiliteringsprojekt

2010 blev også året, hvor Soldaterlegatet i samarbejde med Forsvarets Sundhedstjeneste og Bevica Fonden

sikrede, at de tilskadekomne soldater indlagt på Rigshospitalet modtog nyt udstyr og mulighed for ekstra gen-

optræning ved deres egen fysioterapeut. Den 26. oktober 2010 indviede Kronprinseparret det nye udstyr til

klinik for Ergo- og Fysioterapi på Rigshospitalet – en indvielse, som Kronprinseparret ved deres store enga-

gement gjorde til en uforglemmelig dag for soldaterne og de ansatte på klinik for Ergo- og Fysioterapi.

Projekt ”lokal genoptræning”

Projektet ”lokal genoptræning” udspringer bl.a. af de erfaringer, som donationen fra Bevica Fonden, formidlet

af ”Soldaterlegatet” til Rigshospitalet i 2010, har givet. Genoptræningstilbuddet til de sårede soldater på Rigs-

hospitalet er blevet udbygget med såvel øget tid med en fysioterapeut som nye træningsmaskiner, der er speci-

elt udvalgt til formålet. Donationen har medført et meget stimulerende træningsmiljø og betydet en yderligere

udvikling af genoptræningen for denne patientkategori.
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Målet med projektet er, at erfaringerne fra genoptræningen på Rigshospitalet, herunder effekten af de enkelte

træningsmaskiner, nyttiggøres i forbindelse med den fortsatte træning/genoptræning, som skal finde sted lokalt

på de enkelte kaserner, når soldaten er ophørt med træningen på Rigshospitalet eller som supplement til en

fortsat træning på Rigshospitalet.

Projektet tænkes primært udfoldet ved hærens tre kamptropregimenter: Den Kongelige Livgarde, Gardehusar-

regimentet og Jydske Dragonregiment samt Spejdereskadronen under Gardehusarregimentet, som bidrager

med styrker til missionen i Afghanistan. Det er disse regimenter, som i særlig grad har lidt tab og modtaget

sårede fra de internationale udsendelser.

Fundraisingen af midler til projektet er sket via Remmen Fonden, der velvilligt har doneret op til 5 mio.kr.

Handikapidrættens Videnscenter – Hjem fra Krig og hva´så?

Ud over at iværksætte aktiviteter for de fysisk tilskadekomne soldater, har Soldaterlegatet initieret et projekt

med fokus på de psykisk tilskadekomne. Projektet hedder ”Hjem fra krig – og hvad så?” Projektet køres i regi

af Handikapidrættens Videnscenter og er et personligt udviklingsforløb bestående af et to ugers intensivt kur-

sus på Hou Søsportcenter efterfulgt af 3-6 måneders opfølgning alt efter behov for den enkelte. I det omfang

soldaten stadig er tilknyttet forsvaret, vil Forsvarets job- og uddannelsesrådgiver fortsat være med på sidelin-

jen. I forbindelse med projektet er der knyttet en god kontakt til Forsvarets Rådgivning og Omstillingssektion,

herunder Forsvarets socialrådgivere med henblik på at sikre, at den viden, der genereres, også kommer Forsva-

ret til gode.

Resultat og investeringer

De frie midler, der er i Soldaterlegatets kapital er placeret i korte indlån og obligationer. Udbyttet herfra er

øremærket til legatuddeling.

Resultat for 2010 udgør 7,7 mio.kr.

Egenkapitalen udgør ultimo året 23,8 mio.kr.

Forventninger til 2011

I 2011 vil Soldaterlegatet, ud over sit fortsatte arbejde med at initiere projekter, intensivere arbejdet med at

sikre sig, at den indsamlede viden bliver formidlet til en række beslutningstagere, så nogle af de opgaver, som

Soldaterlegatet har løftet og støttet de seneste to år, fremadrettet kan overtages af samfundet og forpligte det

offentlige til at yde den fornødne støtte, når soldaterne vender hjem fra deltagelse i internationale militære

missioner. Soldaterlegatet oplever, at mange af de udsendte soldater har svært ved komme hjem til en alminde-

lig hverdag, og såvel de fysisk som psykisk sårede soldater oplever mange udfordringer med at blive forstået i

deres kontakt til det offentlige. Derfor er det ikke mindst en stor opgave for kommunerne at sikre sig, at der

bliver uddannet personale til at håndtere de svært belastede psykisk sårede soldater.
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Præsidium

Soldaterlegatets bestyrelse har besluttet at etablere et præsidium i 2011, der vil blive nedsat i forbindelse med

årsmødet den 31. maj 2011.

Soldaterlegatet takker for den store interesse og opbakning, som Legatet løbende får.

I bestyrelsen den / 2011

Peter Højland Christian Herskind Sven A. Blomberg
formand næstformand

Claus Bretton-Meyer K.E. Nielsen Kristian May

Sten Scheibye Torben von Lowzow Torben Rønne
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Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreningers (fondslovens) regnskabsbe-

stemmelser.

Årsregnskabet er aflagt efter nedenfor anførte regnskabspraksis.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige øko-

nomiske fordele vil tilflyde fonden, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når fonden som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå fonden, og forpligtelsens værdi

kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som be-

skrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Donationer

Donationer indregnes i resultatopgørelsen, når legatet er meddelt legatmodtageren.

Renteindtægter og -omkostninger

Renteindtægter og -omkostninger omfatter periodens renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og

urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger, der afholdes til administration, markedsføring og revisi-

on af fonden.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager samt sociale omkostninger, pensioner mv. til fondens personale.

Omkostningerne omfatter løn og gager til administration og sagsbehandling af ansøgere.

Uddelinger

Uddelinger indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de uddeles.
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Anvendt regnskabspraksis

Skat

Årets skat, som består af årets aktuelle skat, indregnes i resultatopgørelsen.

Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af

årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen og omkostninger til klar-

gøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af akti-

vernes forventede brugstider, der er 3 år.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæs-

sige værdi.

Mellemregningskonto

Mellemregning mellem bundne og disponible aktiver vedrører renter mv., som er indgået på den bundne bank-

konto men først overføres til den disponible bankkonto i det efterfølgende år. Mellemregningen udlignes lø-

bende.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende

regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen.

Andre finansielle forpligtelser

Andre finansielle forpligtelser (gæld) indregnes til nominel værdi.
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Anvendt regnskabspraksis

Kursregulering

Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab på bundne aktiver indregnes i resultatopgørelsen og overføres

til den bundne fondskapital.

Realiserede og urealiserede kursavancer og -tab på disponible aktiver indregnes i resultatopgørelsen og overfø-

res til den disponible fondskapital.

Egenkapital

Egenkapitalen er opdelt i en bunden og disponibel del. De dele af årets resultat, der i henhold til fondslovens §

9 kan henføres til de bundne aktiver, overføres til den bundne egenkapital via resultatdisponeringen. Det reste-

rende resultat anvendes forlods til uddelinger og konsolidering, og restbeløbet overføres til den disponible

egenkapital.
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Resultatopgørelse for 2010

2010 2008/09
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Modtagne donationer 1 26.569.527 21.793

Finansielle indtægter 2 483.300 311

Momsrefusion 75.351 0___________ _______

Indtægter 27.128.178 22.104

Administrationsomkostninger 3 (201.058) (150)

Personaleomkostninger 4 (533.929) (262)

Finansielle omkostninger 5 (48.735) (43)

Afskrivninger 6 (30.427) (17)___________ _______

Driftsresultat 26.314.029 21.632

Afgivne bevillinger 7 (18.654.083) (5.746)___________ _______

Årets resultat 7.659.946 15.886___________ __________________ _______

Forslag til resultatdisponering

Bunden kapital 3.181 1

Fri kapital 7.656.765 15.885___________ _______

7.659.946 15.886___________ _______
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Obligationer 8 303.747 300

Bankbeholdninger 9 0 1___________ _______

Bundne midler 303.747 301___________ _______

Anlægsaktiver 303.747 301___________ _______

Materielle anlægsaktiver 10 43.524 74

Tilgodehavende tilsagn 2.931.214 0

Obligationer 11 17.942.273 14.397

Bankbeholdninger 12 12.147.690 2.764

Periodeafgrænsningsposter 13 428.617 368___________ _______

Frie midler 33.493.318 17.603___________ _______

Omsætningsaktiver 33.493.318 17.603___________ _______

Aktiver 33.797.065 17.904___________ __________________ _______
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Balance pr. 31.12.2010

2010 2009
Note kr. t.kr.____ ___________ _______

Bunden kapital 14 303.747 301___________ _______

Bunden kapital 303.747 301___________ _______

Fri kapital 15 23.542.234 15.886___________ _______

Disponibel fondskapital 23.542.234 15.886___________ _______

Egenkapital 23.845.981 16.187___________ _______

Skyldige uddelinger 16 9.829.193 1.603

Anden gæld 17 121.891 114___________ _______

Kortfristede gældsforpligtelser 9.951.084 1.717___________ _______

Gældsforpligtelser 9.951.084 1.717___________ _______

Passiver 33.797.065 17.904___________ __________________ _______
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Noter

2010 2008/09
kr. t.kr.___________ _______

1. Modtagne donationer

Modtagne donationer fra fonde 26.327.624 21.775

Modtagne donationer fra private 241.903 18___________ _______

26.569.527 21.793___________ _______

2. Finansielle indtægter

Renteindtægter, bank 13.366 223

Renteindtægter, obligationer 469.934 88___________ _______

483.300 311___________ _______

3. Administrationsomkostninger

Markedsføring 22.882 17

Telefon og porto 39.606 15

Kontorartikler 14.791 40

It-omkostninger 13.477 36

Transport- og rejseomkostninger 9.655 4

Mødeomkostninger 6.312 6

Kursus 9.988 0

Personalefortæring 3.553 0

Forsikringer og kontingenter 5.716 4

Revision 25.000 20

Gaver og blomster 1.547 2

Bankgebyrer og forvaltningsafgift 23.181 6

Diverse omkostninger 25.350 0___________ _______

201.058 150___________ _______
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Noter

2010 2008/09
kr. t.kr.___________ _______

4. Personaleomkostninger

Lønninger og gager 999.752 491

Pensionsbidrag 63.186 31

Andre sociale omkostninger 4.920 2___________ _______

1.067.858 524___________ _______

Personaleomkostninger vedr. administration 533.929 262

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger 533.929 262___________ _______

1.067.858 524___________ _______

Gennemsnitligt antal medarbejdere 2 1___________ _______

5. Finansielle omkostninger

Kurstab på obligationer 48.735 43___________ _______

48.735 43___________ _______

6. Afskrivninger

Afskrivninger på driftsmateriel 30.427 17___________ _______

30.427 17___________ _______
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Noter

2010 2008/09
kr. t.kr.___________ _______

7. Uddelinger

Rekreation og rehabilitering 280.080 261

Psykolog og psykiater 1.699.960 628

Materialer, proteser, rullestole m.m. 533.071 503

Speciallæger og medicin 134.464 268

Økonomisk rådgivning 801.177 914

Økonomisk bistand 308.424 610

Uddannelse 321.690 64

Transport 17.688 114

Legater 454.650 512

Projekter 2.275.602 0

Indskud og etablering af beboelse 1.144.847 1.110

Forskning 0 500

Akut bistand 184.900 0

Socialrådgivning 72.175 0

Juridisk rådgivning 291.426 0

Medicinsk modul 3.600.000 0

Danske hjemvendte soldater 6.000.000 0___________ _______

18.120.154 5.484

Personaleomkostninger vedr. behandling af uddelinger 533.929 262___________ _______

18.654.083 5.746___________ _______

Nominelt Kursværdi Renter
kr. Kurs kr. kr.___________ ___________ ___________ ___________

8. Obligationer

5,00 RKD 43 D OA 2038 233.106 101,617 236.875 14.337

4,00 Totalkredit 111 CS 2035 68.735 97,289 66.872 0___________ ___________ ___________

301.841 303.747 14.337___________ ___________

Periodiserede renter 31.12.2009 (3.770)

Periodiserede renter 31.12.2010 3.601

Handelsrenter, netto (336)___________

13.832___________
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Noter

2010 2010
Indestående Renter

kr. kr.___________ ___________

9. Bankbeholdninger

Danske Forvaltning konto 3946250228 - fondsmidler/kapital 0 (30)___________ ___________

0 (30)___________ ___________

Driftsmateriel
2010
kr.___________

10. Materielle anlægsaktiver

Kostpris 01.01.2010 91.281

Tilgang 0___________

Kostpris 31.12.2010 91.281___________

Af- og nedskrivninger 01.01.2010 (17.330)

Årets afskrivninger (30.427)

Årets nedskrivninger 0___________

Af- og nedskrivninger 31.12.2010 (47.757)___________

Regnskabsmæssig værdi 31.12.2010 43.524___________
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Noter

Nominelt Kurs Kursværdi Renter
kr. kr. kr.___________ ___________ ___________ ___________

11. Obligationer

5,00 Nordea OA30 2041 462.524 100,514 464.901 12.050

6,00 RKD 43 D OA 2038 0 0,000 0 26.576

5,00 RD 23 D S 2038 2.331.169 102,270 2.384.087 0

3,00 RKD 20 S.S 2021 1.479.234 98,700 1.460.004 0

4,00 RKD 10 S (INK) 2013 2.148.462 104,518 2.245.530 82.939

4,00 Totalkredit 111 C 2035 1.884.463 97,289 1.833.375 0

Var., Nykredit 47D 500CF6 OA 2017 3.047.709 99,413 3.029.819 66.563

Var., Nykredit 33D CF 2038 767.910 97,479 748.551 54.944

4,00 RKD 10 S (INK) 2011 2.860.328 100,1 2.863.188 111.359

4,00 RKD 10 D S (INK) 2012 2.841.996 102,492 2.912.818 110.668___________ ___________ ___________

17.823.795 17.942.273 465.099___________ ___________

Periodiserede renter 31.12.2009 (363.840)

Periodiserede renter 31.12.2010 378.892

Handelsrenter, netto (24.049)___________

456.102___________

2010 2010
Indestående Renter

kr. kr.___________ ___________

12. Bankbeholdninger

Danske Bank konto 3750029779 - erhvervskonto 8.787.941 6.507

Danske Bank konto 10414083 - Danske Business 1.563 0

Danske Forvaltning konto 3646259993 - højrentekonto 4.866 113

Nordea Bank konto 6272401177 - pengemarkedskonto 2.105.284 6.472

Danske Bank konto 10600863 1.248.036 0

Danske Forvaltning konto 3946259985 - fondsmidler/kapital 0 304___________ ___________

12.147.690 13.396___________ ___________
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Noter

2010 2009
kr. t.kr.___________ _______

13. Periodeafgrænsningsposter

Renter 382.493 368

Forsikringer 6.124 0

Øvrige 40.000 0___________ _______

428.617 368___________ _______

14. Bunden kapital

Bunden kapital 01.01.2010 300.566 300

Kursregulering af obligationer 3.181 1___________ _______

Bunden kapital 31.12.2010 303.747 301___________ _______

15. Disponibel kapital

Disponibel kapital 01.01.2010 15.885.469 0

Kursregulering af obligationer (52.253) (43)

Henlagt til fri kapital 7.709.018 15.929___________ _______

Disponibel kapital 31.12.2010 23.542.234 15.886___________ _______

16. Skyldige uddelinger

Skyldige uddelinger, vedr. 2009 434.406 1.603

Skyldige uddelinger, vedr. 2010 9.394.787 0___________ _______

9.829.193 1.603___________ _______

17. Anden gæld

A-skat, AM-bidrag og ATP 24.778 47

Skyldige feriepenge 75.963 47

Skyldig revision 21.150 20___________ _______

121.891 114___________ _______
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